
3524 م.ك. مج1

حديثالموضوع3524 م.ك. مج1مخطوط رقم

المنتقى من حديث الجوهريالعنوان

الجوهري ; ابو محمد الحسن بن علي بن محمد الشيرازي البغدادي ـ 454 هـ.المؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

القرن 7 هـ.تاريخ النسخ

عبد الرحيم بن علي بن أحمد بن عبد الواحد المقدسيإسم الناسخ

1 ـ 14عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

مجموعة صغيرة من األحاديث. عليه قيود قراءات كثيرة.المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3524 م.ك. مج2

حديثالموضوع3524 م.ك. مج2مخطوط رقم

حديث أبي سالمةالعنوان

البغوي ; ابو القاسم عبد اهللا بن محمد بن عبد العزيز البغدادي ـ 317 هـ.المؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

القرن 7 هـ.تاريخ النسخ

ابو الفرج عبد اللطيف بن عبد المؤمن بن نصر الجرانيإسم الناسخ

16 ـ 25عدد األوراقنسخنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

عليها قيود قراءات وتملكات كثيرةزالمالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3524 م.ك. مج3

حديثالموضوع3524 م.ك. مج3مخطوط رقم

طرق حديث " إن هللا تسعة وتسعين إسما "العنوان

ابو نعيم االصفهاني ; احمد بن عبد اهللا ـ 430 هـ.المؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

597 هـ.تاريخ النسخ

اسماعيل بن صفر بن احمد النابلسيإسم الناسخ

26 ـ 36عدد األوراقنسخنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

عليها قيود قراءات كثيرة.المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

ذيل بروكلمان : 1 / 279المراجع
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3524 م.ك. مج4

حديثالموضوع3524 م.ك. مج4مخطوط رقم

أمالي المحامليالعنوان

المحاملي ; الحسين بن اسماعيل ـ 330 هـ.المؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

574 هـ.تاريخ النسخ

 إسم الناسخ

38 ـ 51عدد األوراقنسخنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

القسم السادس من مجموعة أحاديثالمالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

ذيل بروكلمان : 1 / 279 هـ.المراجع
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3524 م.ك. مج5

تفسيرالموضوع3524 م.ك. مج5مخطوط رقم

اختصاص القرآن بعوده الى الرحيم الرحمنالعنوان

المؤلف
ضياء الدين المقدسي ; ابو عبد اهللا محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن 

الحنبلي ـ 643 هـ.

أوله

 

 

آخره

 

 

القرن 7 هـ.تاريخ النسخ

 إسم الناسخ

55 ـ 60عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

عليها قيود قراءات وإجازات.المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع

 

 

file:///E|/Word-- Excel Files/Word Excel Files/dvd stickers/3491_3565/New Folder/3524/3524 5جم .ك.م.htm [24/03/2011 02:39:13 م]


































































































































































	3524 م.ك. مج1.pdf
	Local Disk
	3524 م.ك. مج1


	3524 م.ك. مج2.pdf
	Local Disk
	3524 م.ك. مج2


	3524 م.ك. مج3.pdf
	Local Disk
	3524 م.ك. مج3


	3524 م.ك. مج4.pdf
	Local Disk
	3524 م.ك. مج4


	3524 م.ك. مج5.pdf
	Local Disk
	3524 م.ك. مج5


	00000001.pdf
	00000002.pdf
	00000003.pdf
	00000004.pdf
	00000005.pdf
	00000006.pdf
	00000007.pdf
	00000008.pdf
	00000009.pdf
	00000010.pdf
	00000011.pdf
	00000012.pdf
	00000013.pdf
	00000014.pdf
	00000015.pdf
	00000016.pdf
	00000017.pdf
	00000018.pdf
	00000019.pdf
	00000020.pdf
	00000021.pdf
	00000022.pdf
	00000023.pdf
	00000024.pdf
	00000025.pdf
	00000026.pdf
	00000027.pdf
	00000028.pdf
	00000029.pdf
	00000030.pdf
	00000031.pdf
	00000032.pdf
	00000033.pdf
	00000034.pdf
	00000035.pdf
	00000036.pdf
	00000037.pdf
	00000038.pdf
	00000039.pdf
	00000040.pdf
	00000041.pdf
	00000042.pdf
	00000043.pdf
	00000044.pdf
	00000045.pdf
	00000046.pdf
	00000047.pdf
	00000048.pdf
	00000049.pdf
	00000050.pdf
	00000051.pdf
	00000052.pdf
	00000053.pdf
	00000054.pdf
	00000055.pdf
	00000056.pdf
	00000057.pdf
	00000058.pdf
	00000059.pdf
	00000060.pdf
	00000061.pdf
	00000062.pdf
	00000063.pdf
	00000064.pdf
	00000065.pdf
	00000066.pdf
	00000067.pdf
	00000068.pdf
	00000069.pdf
	00000070.pdf
	00000071.pdf
	00000072.pdf
	00000073.pdf
	00000074.pdf
	00000075.pdf
	00000076.pdf
	00000077.pdf
	00000078.pdf
	00000079.pdf
	00000080.pdf

